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Esteves VBC. Ocorrência de eventos clínicos tardios em pacientes submetidos 

à revascularização híbrida versus cirúrgica do miocárdio mediante a aplicação 

do escore SYNTAX [tese]. “São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2019. 

 

Introdução: A abordagem terapêutica da doença coronária multiarterial é 

possível por meio da aplicação de farmacologia dedicada em associação à 

revascularização miocárdica, seja por meio de intervenção coronária 

percutânea ou de cirurgia. Visando a reduzir os maiores limitantes destas duas 

estratégias, surge como alternativa o procedimento de revascularização 

híbrida, que objetiva combinar o que cada uma das técnicas tradicionais mais 

oferece em relação a benefícios para os pacientes. Objetivos: Avaliar a 

segurança e a eficácia da revascularização híbrida quando comparada à 

cirurgia convencional por meio da aferição da ocorrência da taxa de eventos 

cardiovasculares adversos compostos, como mortalidade global, infarto agudo 

do miocárdio, revascularização não programada e acidente vascular cerebral 

ao término de dois anos de acompanhamento clínico. Metodologia: Estudo 

piloto, prospectivo, unicêntrico e randomizado, que visa à inclusão de 60 

pacientes, na proporção 2:1 para revascularização miocárdica híbrida ou 

convencional. Anatomicamente, os pacientes devem exibir acometimento 

coronariano triarterial e escore SYNTAX de valor intermediário a alto (>22), 

além de consenso do time cardíaco de que ambas as estratégias, cirúrgica ou 

percutânea, sejam viáveis para o tratamento. Resultados: Entre agosto de 

2014 e outubro de 2018 foram incluídos 60 pacientes no estudo, sendo 40 no 

grupo híbrido e 20, no grupo controle, com período de acompanhamento clínico 

médio de 802 ± 500 dias. As características clínicas e demográficas da 

população foram semelhantes entre os grupos.  O escore SYNTAX foi de 29,0 

 4,3 no grupo cirurgia convencional e de 28,3  4,7 no grupo híbrido (p = 

0,60). A taxa total de eventos cardiovasculares adversos ao final de dois anos 

foi de 19,3% no grupo híbrido e de 5,9% no grupo controle, com incidência de 

mortalidade global (5,0% vs. 0%), infarto agudo do miocárdio (12,5% vs. 5,9%) 

e revascularização não programada (14,5% vs. 5,9%), sem diferença 
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estatisticamente significativa. Conclusões: Nesse estudo piloto, a 

revascularização miocárdica híbrida mostrou-se factível porém associada a 

taxas crescentes de eventos cardiovasculares adversos ao longo de 2 anos de 

seguimento, ao passo que o grupo controle, tratado com cirurgia tradicional, 

mostrou-se com baixa incidência de complicações maiores no mesmo período. 

Esses resultados sugerem a necessidade de futuros estudos que visem 

otimizar e melhor avaliar o desempenho clínico da abordagem híbrida de 

revascularização miocárdica. 

 

Descritores: doença da artéria coronariana; revascularização miocárdica; 

intervenção coronária percutânea; ensaio clínico controlado aleatório; 

mortalidade; revascularização não planejada. 
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Esteves VBC. Occurrence of late clinical events in patients submitted to hybrid 

versus surgical myocardial revascularization using the SYNTAX score [thesis]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

 

Introduction: Coronary artery bypass grafting and percutaneous coronary 

intervention with drug eluting stents are the standard invasive strategies 

treatments for coronary artery disease. Hybrid myocardial revascularization 

merges the benefits of surgical approach with the advantages of state of the art 

percutaneous coronary intervention with second-generation drug eluting stents. 

Objective:  This study aims to assess the long term safety and efficacy of 

hybrid procedures in comparison with traditional coronary artery bypass grafting 

regarding the combined end point rate of all cause death, acute myocardial 

infarction, unplanned revascularization and stroke at the end of 2 years of follow 

up. Methods: Pilot, prospective, randomized, single center trial enrolling 60 

patients with multivessel coronary artery disease. Following diagnostic 

angiography demonstrating significant multivessel coronary disease (SYNTAX 

Score > 22) and consensus of the heart team, patients were consented and 

randomized 2:1 to hybrid treatment or conventional coronary artery bypass 

grafting. All patients were evaluated by the composite measure of major 

adverse cardiovascular events, defined as all cause death, myocardial 

infarction, stroke or unplanned revascularization. Results: From August 2014 to 

October 2018, 60 patients were enrolled with a mean follow-up of 802 ± 500 

days. Clinical characteristics were similar between groups. The mean SYNTAX 

Score was 29.04.3 at the control group and 28.34.7 at the hybrid group 

(p=0.60). The total event rate was 19.3% at the hybrid group and 5.9% at the 

surgical group (p=0.35), with incidences of all-cause death (5.0% vs. 0%), acute 

myocardial infarction (12.5% vs. 5.9%) and unplanned revascularization (14.5% 

vs. 5.9%), not statistically different. Conclusions: In this trial, hybrid myocardial 

revascularization was feasible, but associated with increasing rates of major 

adverse cardiovascular events during 2 years of clinical follow up, while the 

control group treated with conventional surgery presented with low rates of 
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complications during the same period. The small sample number does not 

provide precision for the analysis and the results warrant careful attention in 

future clinical trials. 

 

Descriptors: Coronary Artery Disease; Myocardial Revascularization; 

Percutaneous Coronary Intervention; Randomized Clinical Trial; Mortality; 

Unplanned Revascularization. 
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A doença arterial coronariana (DAC) representa, atualmente, a 

principal causa mundial de mortalidade, estimando que se ampliará ao longo 

dos anos. Isto se deve a sua etiologia multifatorial, mas sobretudo ao 

envelhecimento da população, à prevalência de obesidade e diabetes 

mellitus tipo 2, bem como ao aumento de fatores de risco na população mais 

jovem.1 

O tratamento da DAC multiarterial é complexo e dispõe de algumas 

opções terapêuticas, que variam desde o tratamento farmacológico 

exclusivo, até sua associação às terapias de revascularização miocárdica, 

como a intervenção coronariana percutânea (ICP) e a cirurgia de 

revascularização miocárdica (CRM).  

A técnica cirúrgica foi introduzida como tratamento para a doença 

arterial coronária em 1968 e, progressivamente, utilizada de forma rotineira 

em todo o mundo.2 Ao longo dos anos, desenvolveu-se de forma substancial 

com a incorporação de novas técnicas e experiência clínica acumulada, 

sendo, hoje, considerada a principal terapia disponível para pacientes 

multiarteriais, sobretudo diabéticos e os de alta complexidade anatômica3. 

Entretanto, apesar dos avanços recentes nas técnicas cirúrgicas, na 

proteção miocárdica e na circulação extracorpórea (CEC), a CRM ainda está 

associada a significativas taxas de morbidade e mortalidade.4-6 

Na tentativa de diminuir a morbimortalidade associada à CRM, 

algumas técnicas foram desenvolvidas. Um destes grandes avanços foi o 
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uso da artéria torácica interna esquerda (ATIE) na revascularização 

miocárdica, a qual se mostrou um enxerto mais duradouro que a veia safena 

e, consequentemente, trouxe maiores taxas de patência em longo prazo e 

maiores benefícios aos pacientes operados.7 Outros avanços foram a 

realização da revascularização do miocárdio sem o auxílio da CEC8 e por 

miniacesso9, diminuindo o trauma provocado pela cirurgia. Estudos 

demonstram que cirurgias sem circulação extracorpórea estão associadas a 

menor morbidade e mortalidade inicial, com menores taxas de fibrilação 

atrial, transfusão sanguínea e tempo de intubação em comparação com a 

abordagem convencional10-12, já que a CEC tem sido implicada como a 

principal causa de resultados clínicos adversos. Entretanto, em médio prazo, 

estudos angiográficos têm mostrado piores taxas de patência das 

anastomoses coronárias quando realizadas sem circulação extracorpórea, 

sobretudo quando relacionadas à região lateral e inferior do ventrículo 

esquerdo.13 Por outro lado, o interesse na revascularização miocárdica 

minimamente invasiva tem aumentado nos últimos anos, na tentativa de 

diminuir o trauma cirúrgico e manter os bons resultados alcançados ao longo 

do tempo. 

Apesar das progressivas melhorias nas técnicas cirúrgicas, a partir 

do desenvolvimento da cardiologia intervencionista e do surgimento da ICP, 

o tratamento da DAC foi modificado consideravelmente nas últimas décadas. 

Impulsionada por seu rápido progresso, desenvolvimento de novas 

tecnologias relacionadas a dispositivos, incorporação de medicamentos mais 

potentes e associada à experiência adquirida ao longo dos anos, a ICP 

passou a ser uma das estratégias de escolha para o tratamento desses 
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pacientes, com maior taxa de segurança e eficácia equivalente, quando 

comparada à revascularização cirúrgica.14-16 Seus comprovados benefícios 

têm expandido a indicação da ICP para pacientes com doença 

aterosclerótica multiarterial, anteriormente tratados apenas por meio da 

CRM.17,18  

Os dois tratamentos disponíveis para a obtenção da 

revascularização do miocárdio exibem método e abordagem distintos, um de 

acesso percutâneo e endoluminal, de menor invasão, e o outro, cirúrgico, 

requerendo a esternotomia de extensão variável. Ambos sofreram diversos 

aprimoramentos técnicos ao longo dos últimos trinta anos. Desta forma, na 

ICP, do cateter balão ao advento dos stents coronários farmacológicos, 

dispositivos construídos a partir de diversas ligas distintas de metal e 

eluidores de fármacos antiproliferativos; e na cirurgia, pelo fato de valorizar o 

uso de enxertos arteriais, aplicar incisões menores e não utilizar CEC em 

pacientes selecionados. 

Apesar de serem métodos de aplicação distintos, ambos foram 

cotejados por meio de ensaios clínicos controlados. Os resultados tardios 

sinalizam vantagem significativa para a prescrição da CRM em pacientes 

triarteriais, portadores de estenoses localizadas no tronco de coronária 

esquerda, associação com oclusões crônicas, evidência de disfunção 

contrátil do ventrículo esquerdo, sendo os resultados mais impactantes 

observados em diabéticos.19 

No entanto, a incorporação dos stents farmacológicos, com redução 

expressiva das taxas de reestenose e, consequentemente, da necessidade 

de repetição de procedimentos tardios, promoveu maior durabilidade à 
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técnica percutânea. Uma metanálise com 44 estudos (10.342 pacientes) 

comparou os resultados tardios de pacientes submetidos à ICP com stents 

não farmacológicos e com stents farmacológicos. A taxa de repetição de 

procedimentos de revascularização tardios foi significativamente menor 

naqueles submetidos ao implante de stents farmacológicos versus não 

farmacológicos, em 6 meses, 12 meses, 2 anos e 3 anos, com uma 

tendência à diminuição do risco da ocorrência de mortalidade tardia e IAM. 20 

 

 

1.1 O Estudo SYNTAX 

 

O estudo Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery 

SYNTAX21 comparou a revascularização miocárdica por meio da aplicação 

da ICP, utilizando o implante do stent farmacológico de primeira geração 

eluído com paclitaxel Taxus® (Boston Scientific, Massachusetts, USA), 

versus a CRM no tratamento de pacientes não selecionados, portadores de 

DAC, com ou sem estenose localizada no TCE. O objetivo deste ensaio foi a 

análise da ocorrência de eventos cardiovasculares graves ao final de cinco 

anos de seguimento. 

Este ensaio foi realizado em 85 centros médicos europeus e norte-

americanos, reunindo 1.800 pacientes. Aproximadamente dois terços destes 

apresentavam estenose nos três vasos coronários epicárdicos principais, 

sem evidência de obstrução severa localizada no TCE.   

Ao final de cinco anos de seguimento clínico, a ICP evidenciou 

resultados equivalentes à CRM em relação à taxa global de mortalidade 
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(13,9% vs. 11,4%; p=0,10) e AVC (2,4% vs. 3,7%; p=0,09). No entanto, 

analisando os demais desfechos clínicos, a ICP demonstrou ser inferior à 

técnica cirúrgica referente à ocorrência de eventos cardiovasculares 

adversos maiores (37,3% vs. 26,9%; p<0,0001), IAM (9,7% vs. 3,8%; 

p<0,0001) e nova revascularização da lesão alvo (25,9% vs. 13,7%; 

p<0,0001).  

Uma análise ainda mais detalhada dos resultados após cinco anos 

do estudo SYNTAX mostrou que o maior benefício da CRM sobre a ICP 

devia-se, principalmente, ao subgrupo de pacientes com DAC 

anatomicamente complexa. A partir dessa observação, os pacientes foram 

classificados de acordo com o escore SYNTAX, que quantifica a 

complexidade da anatomia coronariana sob o ponto de vista intervencionista 

em três categorias distintas: SYNTAX escore baixo (entre 0 e 22), com risco 

semelhante de eventos adversos entre CRM e ICP, apenas com tendência a 

maior índice de reintervenção no grupo tratado com ICP; SYNTAX escore 

intermediário (entre 23 e 32), associado a redução no risco de eventos 

adversos, favorecendo a CRM, principalmente relacionados à diminuição de 

IAM e reintervenção; SYNTAX escore alto (≥33), associado com diminuição 

significativa de eventos com a CRM, incluindo mortalidade. Os dados 

encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1 -  Resultados do Estudo SYNTAX 

 CRM (n) ICP (n) 
Risco relativo (IC 

95%) 
p 

SYNTAX (0-22) 275 299   

ECAM 74 (28,6%) 94 (32,1%) 1,13(0,83-1,53%) 0.43 

Morte/IAM/AVC 39 (14,9%) 47 (16,1%) 1,05 (0,69-1,61) 0,81 

Mortalidade global 26(10,1%) 26 (8,9%) 0,88 (0,51-1,51) 0,64 

Morte cardíaca 10 (3,8%) 14 (4,8%) 1,24 (0,55-2,80) 0,60 

AVC 10 (4,0%) 5 (1,8%) 0,43 (0,15-1,26) 0,11 

IAM 11 (4,2%) 22 (7,8%) 1,79 (0,87-3,70) 0,11 

RLA 41 (16,9%) 66 (23,0%) 1,46 (0,99-2,16) 0,056 

SYNTAX (23-32) 300 310   

ECAM 72 (25,8%) 110(36,0%) 1,50 (1,11-2,01) 0,008 

Morte/IAM/AVC 50 (18%) 63 (20,7%) 1,17 (0,80-1,69) 0,42 

Mortalidade global 35 (12,7%) 42 (13,8%) 1,10 (0,70-1,72) 0,68 

Morte cardíaca 19 (7,1%) 26 (8,8%) 1,25 (0,69-2,26) 0,45 

AVC 10 (3,6%) 6 (2%) 0,55 (0,20-1,53) 0,25 

IAM 10 (3,6%) 33 (11,2%) 3,11 (1,53-6,31) 0,0009 

RLA 34 (12,7%) 70 (24,1%) 2,03 (1,35-3,06) 0,0005 

SYNTAX ≥ 33 315 290   

ECAM 80 (26,8%) 126(44,0%) 1,89 (1,43-2,50) <0,0001 

Morte/IAM/AVC 51 (17,1%) 75 (26,1%) 1,63 (1,14-2,32) 0,007 

Mortalidade global 33 (11,4%) 55 (19,2%) 1,84 (1,19-2,83) 0,005 

Morte cardíaca 14 (4,9%) 38 (13,6%) 2,99 (1,62-5,52) 0,0002 

AVC 11 (3,7%) 9 (3,5%) 0,89 (0,37-2,16) 0,8 

IAM 12 (3,9%) 28 (10,1%) 2,57 (1,31-5,06) 0,004 

RLA 35 (12,1%) 83 (30,9%) 2,86 (1,93-4,25) <0,0001 

ECAM = eventos cardiovasculares adversos maiores, composto de morte, infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular cerebral e revascularização da lesão alvo; IAM = infarto agudo do miocárdio; AVC =  
acidente vascular cerebral; RLA = revascularização da lesão alvo. 
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Portanto, os dados obtidos a partir do estudo SYNTAX mostram que 

o tratamento da DAC com CRM é, em geral, superior em termos de 

segurança e eficácia ao tratamento com ICP com stents farmacológicos. É 

importante ressaltar que esses benefícios aumentam à medida que se eleva, 

em paralelo, a complexidade anatômica angiográfica do paciente. 

Entretanto, deve ser enfatizado que estas análises de subgrupo foram post-

hoc, não estavam pré-determinadas, portanto, não tinham poder estatístico, 

devendo ser consideradas, apenas, como geradoras de hipóteses. 

 

 

1.2 Comparação entre stents farmacológicos de primeira geração e 

stents farmacológicos de segunda geração  

 

O estudo SYNTAX utilizou o stent farmacológico de primeira geração 

Taxus®, eluidor de paclitaxel envolvido em um polímero durável, em 

pacientes selecionados para o tratamento percutâneo. No entanto, essa 

geração de dispositivos foi amplamente questionada sobre seus desfechos 

tardios, no que se refere à eficácia, principalmente, em relação à segurança. 

Referente aos desfechos de eficácia, uma metanálise publicada em 

2012 com mais de 117 mil pacientes comparou os diversos tipos de stents 

farmacológicos de segunda geração com os stents Taxus® e Cypher® 

(Cordis, Johnson & Johnson, Miami, USA)22. Os resultados evidenciaram 

superioridade em relação às taxas de revascularização do vaso alvo e da 

lesão alvo dos stents com eluição de everolímus quando comparados aos 
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stents com eluição de paclitaxel (RR 0,60, IC 95% 0,46–0,78) e (RR 0,53, IC 

95% 0,38–0,73), respectivamente. 

A primeira geração de stents farmacológicos apresentou, em 

estudos clínicos, taxas consideravelmente elevadas de trombose aguda, 

subaguda e muito tardia (ocorridas após um ano do implante), levantando 

importantes questionamentos sobre sua segurança. As possíveis causas 

para a ocorrência desses desfechos são má aposição tardia adquirida com 

remodelamento positivo da parede arterial, disfunção endotelial, fratura 

tardia das hastes e hipersensibilidade aos compostos poliméricos. 

Visando à alteração desse panorama, a segunda geração dos stents 

farmacológicos foi elaborada com mudanças nos compostos de suas ligas 

metálicas das plataformas, drogas antiproliferativas análogas com maior 

potência e polímeros mais biocompatíveis ou, até mesmo, bioabsorvíveis. 

Metanálise com mais de 50 mil pacientes publicada por Palmerini e 

cols. evidenciou menores taxas de trombose definitiva dos stents 

farmacológicos de segunda geração, quando comparados aos stents não 

farmacológicos e aos stents farmacológicos de primeira geração 23. Ao final 

de um e dois anos, em relação à ocorrência de trombose, os stents com 

eluição de everolímus apresentaram melhores resultados em relação ao 

Taxus®, com RR 0,28 (IC 95% 0,16–0,48) e RR 0,34 (IC 95% 0,19–0,62), 

respectivamente. 

 

 

 

 



Introdução 

 

10 

 
1.3 O stent Promus Element Plus® eluído com everolímus 

 

Inovações tecnológicas relacionadas aos stents farmacológicos 

permitiram avanços nos resultados das intervenções coronárias percutâneas 

em pacientes com as mais variadas apresentações anatômicas e 

angiográficas. 

O conceito de dispositivo ideal aplicado aos stents coronários deve 

englobar uma série de fatores básicos, entre eles: estrutura metálica fina, 

permitindo maior navegabilidade pela árvore coronariana e, 

consequentemente, atingir o ponto de implante do dispositivo em cenários 

angiográficos complexos; radiopacidade para melhor visualização durante o 

implante; força radial para adequada expansão das hastes; retração mínima; 

eluição de droga com alto poder antiproliferativo; polímero com menor 

capacidade de induzir reações inflamatórias no endotélio e, 

consequentemente, menores taxas de hiperplasia neointimal. 

O stent Promus Element Plus® (Boston Scientific, Massachusetts, 

USA) apresenta praticamente todas as características acima citadas, além 

de ter sido testado em estudos controlados, evidenciando altas taxas de 

segurança (representada por baixas taxas de trombose) e eficácia, com 

bons resultados relacionados à patência do vaso alvo.  

A liga de cromo-platina é reconhecida por sua biocompatibilidade, 

estabilidade química e resistência à corrosão, além de ter sido incorporada 

com sucesso em dispositivos implantáveis como stents vasculares e 

eletrodos. A espessura da malha metálica do Promus Element Plus® é de 
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0,081 mm, enquanto plataformas de antigas gerações e com outros tipos de 

liga apresentavam espessuras entre 0,097 mm e 0,140 mm. 

O fármaco aplicado no stent é o everolímus (dosagem de 1,0 

µg/mm2), análogo do sirolímus e amplamente testado em relação à eficácia 

e segurança em diversos estudos na primeira geração do stent 

Promus/Xience V® (Abbott, Illinois, USA). O polímero de n-butilmetacrilato 

possui espessura de 7µm e se encarrega de distribuir de forma homogênea 

e liberar a droga em tempo adequado para conter a hiperplasia neointimal. 

 

 

1.4 Procedimento de revascularização miocárdica híbrida – o 

racional do método 

 

Mesmo com todo o avanço tecnológico da cirurgia cardíaca, e 

principalmente da cardiologia intervencionista nas últimas décadas, ambos 

os métodos possuem limitações já citadas, sobretudo relacionadas a 

comorbidades clínicas e características angiográficas dos pacientes. 

Neste sentido, uma abordagem em equipe multidisciplinar, que 

combine as melhores ferramentas disponíveis em ambos os procedimentos, 

surge como alternativa para pacientes com acometimento multiarterial. A 

anastomose da ATIE com a artéria descendente anterior (DA) exibe 

durabilidade tardia elevada e está associada à melhora de sobrevida dos 

pacientes, o que não pode ser comprovado com enxertos venosos em outros 

territórios coronarianos. A possibilidade de realizar esse tipo de enxerto por 

meio de minitoracotomia sem a utilização de CEC pode diminuir a incidência 
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de complicações no pós-operatório e, consequentemente, as taxas de 

morbimortalidade cirúrgica. Em associação a esse procedimento, o 

estagiamento da revascularização miocárdica por via percutânea, pela 

utilização de stents farmacológicos de segunda geração nos territórios das 

artérias circunflexa (CX) e coronária direita (CD), traria benefícios com 

redução das complicações inerentes a um procedimento cirúrgico a céu 

aberto, além de redução nas taxas de revascularização das lesões alvo. 

 A finalidade seria minimizar o trauma cirúrgico, mas manter os 

benefícios do enxerto ATIE-DA em longo prazo, além de ofertar ao paciente 

a revascularização dos demais territórios coronários com stents 

farmacológicos de segunda geração, com altas taxas de segurança e 

eficácia comprovadas por meio de metanálises. Essa abordagem conjunta 

tem sido denominada de procedimento híbrido ou revascularização 

miocárdica híbrida (RMH). 24  

A RMH foi inicialmente proposta em 1996, com revascularização 

cirúrgica da artéria DA com a ATIE sem CEC, associada à ICP das outras 

artérias coronárias com lesões.25 Este procedimento híbrido, que visa a 

beneficiar os pacientes com doença coronária multiarterial, tem sido pouco 

estudado; atualmente, a maioria dos pacientes são tratados apenas por uma 

das abordagens (CRM ou ICP). O pouco entusiasmo pelo procedimento 

híbrido foi decorrente do aparecimento, na época de seu início, do conceito 

de cirurgia minimamente invasiva que, pelo auxílio de novas técnicas e 

instrumental específico, tornou possível a CRM completa sem CEC de 

pacientes com doença coronária multiarterial26,27,28. A expectativa era 
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reproduzir, sem CEC e com menor agressão cirúrgica, os bons resultados da 

CRM tradicional.  

No momento atual, diante da tecnologia vigente, é possível 

caracterizar as limitações pertinentes a cada um destes métodos de 

revascularização do miocárdio. 

A ICP enfrenta dificuldades perante as estenoses localizadas no 

TCE, quando do comprometimento severo da bifurcação ou trifurcação 

distal, na evidência de oclusões crônicas não recanalizadas e de longos 

segmentos de ateromatose proximal associado à calcificação maciça 

(superior a 40 mm de comprimento), dificuldades que se potencializam em 

diabéticos. 

A CRM exibe resultados inferiores à ICP relacionados a sua maior 

morbimortalidade, principalmente para ocorrência de AVC pós-operatório, e 

tecnicamente não promove resultados exitosos diante de pacientes 

portadores de ateromatose severa de localização epicárdica medial ou distal, 

diâmetro de referência do vaso alvo inferior a 2,5 mm, assim como da 

incapacidade de ofertar mais de dois enxertos arteriais no processo de 

revascularização, demandando utilização de enxertos venosos, de 

durabilidade inferior já comprovada. 

Diante destas evidências, a RMH poderá promover ao paciente 

portador da DAC multiarterial o acesso às vantagens de ambos os métodos, 

evitando as dificuldades principais já elencadas. 

A RMH tem como modelo teórico unir os tratamentos desenvolvidos 

nos laboratórios de hemodinâmica (ICP) com aqueles realizados 

exclusivamente no ambiente cirúrgico (CRM), extraindo o melhor de cada 
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terapia disponível para oferecer menor trauma cirúrgico e maior benefício, 

com revascularização completa, aos pacientes portadores de doença 

aterosclerótica coronária multiarterial. Os benefícios esperados estão 

relacionados a procedimentos seguros, menos invasivos e com menor 

morbimortalidade inicial, associados à redução de eventos cardiovasculares 

e melhor qualidade de vida em médio e longo prazo. 

Existem limitados dados na literatura relacionados à técnica de 

revascularização híbrida, na maioria provenientes de estudos 

observacionais, análises retrospectivas ou envolvendo pequeno número de 

pacientes. Gasior e cols29. trazem a única publicação randomizada disponível 

na literatura (2014), com 200 pacientes e uma sobrevida livre de eventos 

(morte, IAM, AVC, necessidade de nova revascularização e sangramento 

maior) de 89% ao final de doze meses. A viabilidade da técnica híbrida, 

caracterizada por realização da terapêutica proposta, foi de 93,9%, e a 

análise isolada de eventos, ao término do período de acompanhamento, 

quando comparados com a cirurgia convencional, não demonstrou diferença 

significativa na taxa de morte (2% vs. 2,9%), IAM (6,1% vs. 3,9%), 

revascularização da lesão alvo (2% vs. 0%) ou sangramento maior (2% vs. 

2%). Duas revisões sobre o tema não foram capazes de demonstrar a 

superioridade da RMH sobre a CRM; no entanto, a sobrevida livre de 

eventos foi maior no grupo convencional à custa de maiores taxas de 

revascularização da lesão alvo no grupo híbrido30,31. As Sociedades 

Europeia e Americana de Cardiologia, por meio de suas diretrizes sobre 

revascularização miocárdica, recomendam como IIb B a RMH, apenas em 

pacientes selecionados e em centros com experiência na técnica 32,33. 
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Neste estudo objetivamos avaliar o desempenho tardio da estratégia de 

revascularização híbrida, em comparação a cirurgia de revascularização 

miocárdica. 

 

 

2.1 Desfecho primário 

 

Incidência de, pelo menos, um evento cardiovascular adverso maior ao 

final de dois anos de seguimento, definido como mortalidade global, infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou revascularização não 

programada. 

 

 

2.2 Desfechos secundários 

 

 Incidência de cada um dos eventos cardiovasculares adversos 

maiores descritos no desfecho primário, analisados 

individualmente, em dois anos: 

 Mortalidade global. 

 Infarto agudo do miocárdio. 

 Acidente vascular cerebral. 

 Revascularização não programada. 



Objetivos 

 

17 

 Causa de morte (cardíaca vs. não cardíaca). 

 Incidência de complicações periprocedimento e pós-

procedimento.  

 Tempo de hospitalização. 

 Frequência de revascularização completa. 

 Incidência de trombose de stent e de oclusão 

sintomática de enxerto.  

 Complicações hemorrágicas.  

 

2.3 Definições das complicações 

 

Mortalidade global 34: morte durante a internação para o procedimento ou morte 

ocorrida por qualquer causa após a alta hospitalar, em dois anos após o 

procedimento. A causa da morte será atribuída como cardiovascular, não 

cardiovascular ou indeterminada. 

- Morte por causa cardiovascular: a morte cardiovascular inclui morte 

súbita, morte por IAM, morte por insuficiência cardíaca, morte por AVC, morte 

por outras causas cardiovasculares e morte por sangramento. 

a) Morte cardíaca súbita: refere-se àquela que ocorre de forma inesperada, 

incluindo a: 

I. Testemunhada e instantânea, sem novos sintomas ou agravamento. 

II. Testemunhada e sessenta minutos após o início de novo ou 

agravamento dos sintomas cardíacos. 

III. Testemunhada e atribuída a uma arritmia identificada (por exemplo, 

capturada em uma gravação de eletrocardiograma ou testemunhada em monitor 
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ou por médico). 

IV. Paciente em parada cardíaca e ressuscitação sem sucesso. 

V. Paciente reanimado com sucesso a partir de parada cardíaca, mas que 

vai a óbito sem a identificação de uma etiologia não cardíaca (síndrome pós-

parada cardíaca). 

VI. Morte sem testemunhas (informações sobre o estado clínico do paciente 

antes da morte devem ser fornecidas, se disponíveis). 

b) Morte por infarto agudo do miocárdio: refere-se a um IAM que conduz 

inexoravelmente à morte, geralmente em trinta dias. Morte por sequelas 

conhecidas do IAM, incluindo complicações mecânicas, arritmias e, ou falência 

cardíaca, assim como morte resultante de um procedimento para o tratamento 

de isquemia miocárdica ou para tratar uma complicação resultante de infarto do 

miocárdio devem ser consideradas mortes devido ao IAM. 

NOTA: Mortes decorrentes do IAM, como consequência direta de investigação, 

processo, operação cardiovascular, devem ser classificadas como morte por 

outra causa cardiovascular. 

c) Morte por insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico: refere-se à que 

ocorre no contexto de agravamento dos sintomas e, ou sinais de insuficiência 

cardíaca, sem evidência de outra causa. O choque cardiogênico é definido 

como pressão arterial sistólica <90 mmhg por mais de uma hora, não 

responsivo à reposição volêmica e, ou correção da frequência cardíaca, 

atribuído à disfunção cardíaca e associado a sinais de hipoperfusão de órgãos 

alvo sistêmicos. 

d) Morte por acidente vascular cerebral (hemorragia intracraniana ou acidente 

vascular cerebral não hemorrágico): refere-se a um AVC ou a uma complicação 
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de AVC que leva inexoravelmente à morte, geralmente trinta dias após a suspeita 

do evento. 

e) Morte por outras causas cardiovasculares: decorrente de uma causa 

cardiovascular não incluída nas categorias acima (por exemplo, arritmia, 

embolia pulmonar, intervenção cardiovascular, ruptura de aneurisma da aorta 

ou doença arterial periférica). Complicações fatais de cirurgia de 

revascularização miocárdica ou ICP, mesmo que a princípio seja "não 

cardiovascular", devem ser classificadas como mortes cardiovasculares. 

f) Morte por sangramento: refere-se à hemorragia fatal ou hemorragia que 

contribui para a morte, com as classificações: 

i. Hemorragia fatal: a morte em que um evento de sangramento leva 

diretamente a óbito em sete dias. Exemplos de hemorragias fatais incluem 

hemorragia intracraniana, que leva à hérnia cerebral e morte em vinte e quatro 

horas ou hemorragia gastrointestinal maciça que resulta em choque, colapso 

hemodinâmico e morte. 

ii. Hemorragia que contribui para a morte: a morte em que um evento de 

sangramento é parte de uma cadeia causal de eventos médicos que finalmente 

leva a óbito em trinta dias, mas o sangramento não é direta e, ou 

imediatamente relacionado com a morte do paciente. Um exemplo de 

sangramento que contribui para a morte é um grande sangramento 

retroperitoneal que leva à drenagem cirúrgica e subsequente desenvolvimento 

de um abscesso na área de sangramento, que leva à sepse, insuficiência de 

múltiplos órgãos e à morte, dez dias após o início do sangramento. 

- Morte por causa não cardiovascular: é definida como qualquer óbito não 

decorrente de morte cardíaca ou morte vascular. As categorias incluem, mas 
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não estão limitadas a: 

a. causas pulmonares. 

b. causas renais. 

c. causas gastrointestinais. 

d. causas infecciosas (incluindo sepse). 

e. causas não infecciosas, por exemplo, síndrome de resposta inflamatória 

sistêmica (SIRS). 

f. neoplasia maligna. 

g. acidente, trauma. 

h. suicídio. 

i. insuficiência de órgãos não cardiovasculares (por exemplo, insuficiência 

hepática). 

j. cirurgia não cardiovascular. 

- Morte por causa indeterminada: refere-se àquela não atribuível às 

categorias anteriores de morte cardiovascular ou a causas não 

cardiovasculares. 

NOTA: Para este ensaio todas as mortes com causas indeterminadas foram 

incluídas na categoria cardiovascular. 

Infarto agudo do miocárdio: todos os infartos do miocárdio ocorridos serão 

classificados conforme definido abaixo: 

- Tipo 1: Infarto espontâneo, relacionado à isquemia causada por um 

evento coronariano primário, aterotrombótico. 

- Tipo 2: Infarto secundário, causado por aumento da demanda ou 

redução da oferta de oxigênio ao miocárdio, como em espasmo coronário, 

embolia coronária, anemia, arritmia, etc. 
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- Tipo 3: Morte súbita de possível causa coronária, porém ocorrendo antes 

da coleta possível de amostra de sangue ou antes de tempo hábil para a 

elevação de marcadores séricos. 

- Tipo 4a: Infarto relacionado à intervenção coronária percutânea. 

- Tipo 4b: Infarto relacionado à trombose de stent. 

- Tipo 5: Infarto relacionado à revascularização cirúrgica do miocárdio. 

Os seguintes critérios diagnósticos serão aplicados para identificar a ocorrência 

de infarto: 

I. Marcadores bioquímicos: 

- Preferencialmente troponina I ou T (ideal) ou CK-MB. 

- Nível de aumento: 

- Tipos 1, 2, ou 4b: pico > percentil 99 para o kit utilizado 

- Tipo 4a: pico 5X > percentil 99 para o kit utilizado 

- Tipo 5: pico 10X > percentil 99 para o kit utilizado 

- -Tipo 3: por definição, não há elevação detectada 

- Evolução do marcador: é necessária a demonstração de curva típica de 

elevação e queda dos marcadores. Para pacientes com admissão tardia (p.e. > 24 

horas), a ascensão da curva enzimática pode ser perdida, mas seu decréscimo 

deve ser documentado. 

II. A ocorrência de infarto do miocárdico durante o seguimento clínico 

poderá ser diagnosticada retrospectivamente em pacientes sem documentação 

bioquímica de infarto, de acordo com os seguintes critérios: 

- Nova onda Q ≥ 0,02 s ou QS em V2 e V3. 

- Nova onda Q ≥ 0,03 s + ≥ 0,1 mV ou QS em I, II, aVL, aVF, ou V4-V6, 

em duas ou mais derivações contíguas. 
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- Nova onda R ≥ 0.04 s + R>S em V1-V2 com onda T positiva 

concordante, na ausência de defeito de condução. 

Acidente vascular cerebral: definido como o aparecimento rápido de um novo 

déficit neurológico persistente, atribuído à obstrução do fluxo de sangue cerebral 

e, ou hemorragia cerebral, sem relação com outras causas não vasculares (por 

exemplo, traumatismo, tumores ou infecção). Os estudos de imagem disponíveis 

serão considerados para confirmar a impressão clínica e determinar se existe uma 

lesão compatível com um AVC agudo. O AVC será classificado como isquêmico, 

hemorrágico ou indeterminado. 

Para o diagnóstico de AVC, devem ser cumpridos os quatro critérios: 

I. Rápido início de um déficit neurológico focal, global com, pelo menos, 

uma das seguintes características: 

- Mudança no nível de consciência. 

- Hemiparesia, hemiplegia. 

- Dormência ou perda sensorial afetando um dos lados do corpo. 

- Disfasia, afasia. 

- Hemianopsia (perda de metade do campo de visão de um dos olhos). 

- Amaurose fugaz (perda total, parcial transitória da visão de um olho). 

- Outro novo sinal neurológico(s), sintoma(s) de acordo com AVC. 

NOTA: Se o período de início é incerto, a hipótese diagnóstica de AVC pode 

ser apropriada, desde que não exista outra causa plausível para a 

apresentação clínica. 

II. Duração de um déficit neurológico focal, global ≥ 24 horas ou <24 horas, 

se qualquer uma das seguintes condições estiver presente: 

II.a. Pelo menos uma das seguintes intervenções terapêuticas: 
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- Farmacológica (isto é, a administração da droga trombolítica). 

- Não farmacológica (isto é, um procedimento neurointervencionista, por 

exemplo, angioplastia intracraniana). 

II.b. Exame de imagem cerebral disponível, documentando claramente nova 

hemorragia ou infarto. 

II.c. Evolução para a morte. 

III. Nenhuma causa prontamente identificável para a apresentação clínica (por 

exemplo, tumor cerebral, trauma, infecção, hipoglicemia, outro distúrbio 

metabólico, lesão periférica ou efeito colateral de drogas). 

IV. Confirmação do diagnóstico a partir de, pelo menos, um dos seguintes 

métodos: 

III.a. Avaliação do neurologista ou especialista em Neurocirurgia. 

III.b. Diagnóstico por imagem cerebral (pelo menos uma das seguintes): 

- Tomografia computadorizada. 

- Ressonância magnética. 

- Angiografia cerebral. 

III.c. Punção lombar e análise do líquido espinhal com diagnóstico de 

hemorragia intracraniana. 

III.d. Outra evidência convincente de AVC. 

Se os sinais focais agudos representarem um agravamento de disfunção 

anterior, esses sinais devem: 

I. Persistir por mais de uma semana, ou 

II. Persistir por mais de vinte e quatro horas, acompanhados por nova imagem 

na tomografia computadorizada ou ressonância magnética. 

Para a classificação de AVC, considerar: 

- Isquêmico (não hemorrágico): AVC causado por obstrução arterial de 



Objetivos 

 

24 

etiologia trombótica (aterosclerose) ou embolia. 

- Hemorrágico: AVC devido a hemorragia cerebral, documentada por 

exames de imagem ou autópsia. Esta categoria inclui: hemorragia intracerebral 

primária (intraparenquimatosa ou intraventricular), acidente vascular cerebral 

isquêmico com transformação hemorrágica (ou seja, não há evidência de 

hemorragia em exame de imagem inicial, mas aparece em exame posterior), 

hematoma subdural1 e hemorragia subaracnoide primária. 

- Indeterminado: o tipo de AVC não pôde ser determinado por exames de 

imagem ou outros meios (por exemplo, punção lombar, neurocirurgia ou 

autópsia), ou nenhum exame de imagem foi realizado. 

Revascularização não programada: procedimentos de nova revascularização 

do miocárdio podem ser definidos como cirurgia de rRMC ou ICP. 

A Caráter: 

- Urgência: um procedimento de urgência é realizado na mesma 

internação, após o diagnóstico, devido à urgência da condição clínica do 

paciente. 

- Emergência: um procedimento de emergência é aquele realizado em 

padrão não programado. 

- Eletivo: um procedimento eletivo é aquele programado, sem ser urgente 

ou emergente. 

 

B. Definições anatômicas: 

- Revascularização da lesão alvo: é definida como qualquer reintervenção 

percutânea ou cirúrgica motivada pela lesão alvo (ou suas bordas de 5 mm). 
                                                      
1 Todos os hematomas subdurais que ocorrerem durante o ensaio clínico 

devem ser registrados e classificados como traumáticos ou não traumáticos. 
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- Revascularização do vaso alvo (RVA): é qualquer reintervenção 

percutânea ou cirúrgica do vaso alvo, definido como a(s) artéria(s) coronária(s), 

contém (contêm) a lesão alvo, incluindo seus ramos ou enxertos (arteriais ou 

venosos) que revascularizam o território da lesão alvo. 

- Revascularização de vaso não alvo: revascularização percutânea ou 

cirúrgica de artéria(s) coronária(s) que não contém (contêm) a(s) lesão(ões) 

alvo(s). 

Trombose de stent: definida em trombose definitiva ou provável, de acordo 

com os critérios da Academic Research Consortium (ARC). 34 

- Classificação da trombose de stent: 

- Aguda: de 0 a 24 horas após o implante de stent. 

- Subaguda: entre 24 horas e 30 dias após o implante de stent. 

- Tardia: entre 30 dias e 1 ano após o implante de stent. 

- Muito tardia: mais de um ano após o implante de stent. 

NOTA: As tromboses de stent tardias e muito tardias incluem causas 

primárias, bem como tromboses tardias secundárias; trombose tardia 

secundária é a trombose de stent após a revascularização da lesão alvo. 

 

Trombose de stent será relatada como um valor cumulativo ao longo do 

tempo e nos diversos tempos especificadas acima. Tempo 0 é definido como o 

período de tempo após a retirada do cateter guia e o paciente deixar o 

laboratório de hemodinâmica. 

- Definições de trombose de stent pela ARC34: definitiva, provável e 

possível: 

- Trombose de stent definitiva: é considerada definitiva quando 
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diagnosticada por estudo angiográfico ou anatomopatológico: 

A. Confirmação angiográfica de trombose de stent: presença de um trombo 

que se origina no stent, ou no segmento de 5 mm proximal ou distal do stent e 

na presença de, pelo menos, um dos seguintes critérios, em janela de tempo 

de quarenta e oito horas: 

i. Início agudo de sintomas isquêmicos em repouso. 

ii. Novas alterações eletrocardiográficas que sugerem isquemia aguda. 

iii. Ascensão e queda típica em biomarcadores cardíacos (consulte a 

definição de IAM espontânea: troponina ou CK-MB > percentil 99 do URL). 

iv. Trombo não oclusivo. 

a. Trombo intracoronário definido como um defeito (esférico, ovoide ou 

irregular) não calcificado ou uma falha rodeada por material de contraste (em 

três lados, ou dentro de uma estenose coronária), visto em projeções múltiplas 

ou persistência de material de contraste no interior do lúmen, ou de visível 

embolização de material intraluminal. 

v. Trombo oclusivo 

a. TIMI 0 ou TIMI 1 trombo intrastent ou proximal a um stent até o ramo 

lateral proximal mais adjacente ou ramo principal (se originado do ramo lateral). 

b. Confirmação anatomopatológica de trombose do stent. 

Evidências de trombo recente dentro do stent determinadas na autópsia ou 

pela análise de tecido retirado após trombectomia. 

- Trombose de stent provável: considerada quando ocorrida após implante 

de stent intracoronário, nos seguintes casos: 

a. Qualquer morte inexplicável nos primeiros trinta dias. 

b. Independentemente do tempo após o procedimento principal, qualquer 
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IAM relacionado ao território do stent implantado, sem confirmação 

angiográfica de trombose e na ausência de qualquer causa óbvia. 

- Trombose de stent possível: considerada quando ocorrer qualquer morte 

inexplicável após trinta dias do implante de stent intracoronário até o final do 

processo de seguimento. 

Sangramentos: os eventos hemorrágicos foram definidos de acordo com os 

critérios do Bleeding Academic Research Consortium [BARC]:35 

- Tipo 0: Ausência de hemorragia. 

- Tipo 1: Hemorragia que não desencadeou avaliação ou tratamento não 

programados. 

- Tipo 2: Qualquer hemorragia identificável (i.e. hemorragia maior que a 

esperada em determinado contexto clínico; incluindo hemorragia por métodos 

de imagem) que não preencha os critérios para hemorragia dos tipos 3, 4 ou 5, 

mas que tenha, pelo menos, uma das seguintes características: I) necessidade 

de intervenção não cirúrgica por um profissional de saúde; II) necessidade de 

hospitalização ou incremento no nível de cuidados; III) necessidade de 

avaliação imediata. 

- Tipo 3 

- Tipo 3a: hemorragia associada à queda da hemoglobina (Hb) ≥3 e <52 

g/dL (causada pela hemorragia) ou qualquer transfusão em paciente com 

hemorragia. 

- Tipo 3b: hemorragia associada à queda da hemoglobina ≥ 5* g/dL 

(causada pela hemorragia); tamponamento cardíaco; hemorragia com 

                                                      
2 Corrigido para transfusão (uma unidade de concentrado de hemácia ou uma 

unidade de sangue total = 1 g/dL Hb). 
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necessidade de intervenção cirúrgica para seu controle (exclui odontológica, 

nasal, pele e hemorroidas); hemorragia com necessidade de drogas 

vasoativas. 

- Tipo 3c: hemorragia intracraniana (não inclui microssangramentos ou 

transformação hemorrágica; inclui intraespinhal) ou sangramento intraocular 

com comprometimento visual. 

- Tipo 4: sangramento relacionado à revascularização cirúrgica do miocárdio; 

sangramento intracraniano pós-operatório nas primeiras quarenta e oito horas3; 

reoperação para controle de sangramento; transfusão de ≥ 5 unidades de sangue 

total ou concentrado de hemácias nas primeiras quarenta e oito horas; drenagem 

torácica ≥ 2 L em vinte e quatro horas. 

- Tipo 5: hemorragia fatal 

- Tipo 5a: hemorragia fatal provável: sem confirmação por autópsia ou por 

exame de imagem, porém com suspeita clínica. 

- Tipo 5b: hemorragia fatal definitiva: hemorragia evidente ou confirmação 

por autópsia ou confirmação por exame de imagem. 

NOTA: Transfusões de plaquetas devem ser anotadas e relatadas, mas não 

são incluídas nestas definições. 

NOTA: Caso um sangramento relacionado à revascularização cirúrgica não 

seja adjudicado como, pelo menos, Tipo 3, o evento deverá ser classificado 

como “evento não hemorrágico”. 

Tempo de permanência em UTI: tempo (em dias) desde o término do 

procedimento cirúrgico até a alta da UTI para leito de enfermaria. 

                                                      
3 Somente transfusões alogênicas são consideradas para sangramento Tipo 

4. Reinfusões autólogas do tipo cell saver não são computadas. 
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Tempo de permanência hospitalar: tempo (em dias) desde o procedimento 

cirúrgico até a alta hospitalar. 

Infecção profunda de sítio cirúrgico (mediastinite):36 infecção de sítio cirúrgico 

(ISC): infecção que ocorre na incisão cirúrgica e, ou em tecidos manipulados 

durante a operação. Pode ser superficial, quando envolve apenas a pele e o 

tecido subcutâneo à incisão, ou profunda, quando envolve tecidos moles 

profundos à incisão como fáscia, músculos, órgãos ou cavidade. Mediastinite é 

definida como infecção profunda de sítio cirúrgico esternal com drenagem de 

secreção purulenta ou deiscência de ferida operatória (espontânea ou aberta 

intencionalmente pelo cirurgião), associada a um dos seguintes sinais ou 

sintomas: febre (T>38ºC), dor ou sensibilidade local; ou abscesso ou outra 

evidência de infecção que envolva incisão profunda, encontrada no exame 

físico, durante reoperação ou por meio de exame radiológico ou 

histopatológico; ou diagnóstico de infecção esternal profunda por cirurgião. 

Insuficiência renal aguda: utilizada a classificação de Acute Kidney Injury 

Network (AKIN) 37 para IRA, que define a lesão renal aguda como redução 

abrupta (em setenta e duas horas) na função renal, caracterizada por elevação 

absoluta da creatinina (Cr) maior ou igual a 0,3mg/dL (≥ 26,4 mol/L), aumento 

percentual de Cr maior ou igual a 50% (1,5 vez a Cr basal), ou redução do 

débito urinário para menos que 0,5 mL/kg/h por seis horas ou mais. A 

necessidade de diálise foi baseada em indicação clínica e avaliação laboratorial 

diária. 

Fibrilação atrial: presença de fibrilação atrial (FA) nova ao ECG, sintomática ou 

não, nos primeiros trinta dias após o procedimento cirúrgico. Foi realizado ECG 

diariamente durante a internação em UTI e, após alta da UTI, quando houvesse 
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suspeita clínica de arritmia. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Métodos 
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O projeto desta pesquisa foi apresentado e aprovado pela Comissão 

Científica e de Ética do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesp).  

Foram estudados, em uma série prospectiva, unicêntrica e 

randomizada, 60 pacientes com doença aterosclerótica coronária multiarterial e 

com indicação para CRM. Trata-se de estudo piloto que objetiva avaliar a 

segurança e a eficácia do procedimento híbrido frente à técnica cirúrgica 

tradicional, em pacientes com doença coronária triarterial. Dada sua natureza 

exploratória, a randomização não obedecerá a critérios de cálculo de 

amostragem, bem como a desfechos previstos. Com o intuito de aumentar o 

potencial exploratório do estudo, o tamanho amostral do grupo em teste 

(tratamento híbrido) foi majorado em duplicado (randomização 2:1). 

Após cineangiocoronariografia demonstrando doença coronariana 

triarterial significativa, deveria haver consenso da equipe do estudo (pelo 

menos um cardiologista clínico, um intervencionista e um cirurgião) de que o 

paciente seria elegível, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Para 

serem elegíveis, os pacientes deveriam apresentar todos os critérios de 

inclusão e nenhum de exclusão.  
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3.1 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes acima de 18 anos; 

 Doença aterosclerótica coronária triarterial definida como um dos 

itens abaixo: 

o Lesão na artéria descendente anterior ≥70% em terço proximal 

ou médio e, pelo menos, um ramo principal, tanto no território 

da artéria circunflexa quanto no território da coronária direita, 

acometidos por lesões importantes, estimadas visualmente por 

cineangiocoronariografia (CATE); ou 

o Lesão intermediária (entre 50% e 70%) na artéria descendente 

anterior, em terço proximal ou médio, e, pelo menos, um ramo 

principal, tanto no território da artéria circunflexa quanto no 

território da artéria coronária direita, acometido por lesões 

importantes, estimadas visualmente por 

cineangiocoronariografia, e, no mínimo, uma das três 

condições abaixo: 

 Evidência não invasiva de isquemia detectada no território da 

artéria descendente anterior; e, ou 

 Reserva de fluxo fracionada (FFR), demonstrando obstrução 

importante ao fluxo na lesão intermediária (FFR ≤ 0,80); e, ou 

 Redução importante da área luminal mínima ≤4,0mm2 da lesão 

intermediária, estimada pelo uso de ultrassom intracoronário 

(USIC); 
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 Complexidade anatômica (todos os critérios abaixo): 

o Escore SYNTAX global > 22; 

 Possibilidade anatômica de abordagem das lesões remanescentes 

(após exclusão da lesão de artéria descendente anterior) tanto por 

CRM quanto por intervenção coronária percutânea; 

 Quadro clínico de isquemia silenciosa, angina estável, angina 

instável ou infarto agudo do miocárdio recente, desde que os 

valores de CK-MB já tenham retornado aos valores normais; 

 Terem assinado consentimento informado. 

 

 

3.2 Critérios de exclusão 

 

 Disfunção ventricular de grau importante (fração de ejeção ≤ 30%). 

 Intervenção coronária percutânea prévia na estenose e no vaso 

alvo. 

 Intervenção coronária percutânea em uma das lesões alvo prévia à 

randomização.  

 Cirurgia de revascularização miocárdica prévia. 

 Necessidade de qualquer outro procedimento cirúrgico combinado 

à cirurgia de revascularização miocárdica. 

 Valores de CK-MB acima do valor de referência laboratorial, ou 

infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST 

(<30 dias) com níveis de marcadores de necrose miocárdica ainda 

elevados. 
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o Nota: pacientes com infarto agudo do miocárdio recente, cujos 

valores de troponina ainda estejam elevados, porém em 

descenso, e os valores de CK-MB já se normalizaram, podem 

ser elegíveis; os valores de CK-MB serão usados para 

definição de infarto agudo do miocárdio periprocedimento. 

 Pacientes com contraindicação à dupla antiagregação plaquetária 

por, pelo menos, um ano após o procedimento. 

 Pacientes que deverão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos 

(cardíacos ou não cardíacos) no período de um ano. 

 Presença de qualquer condição clínica que leve o cirurgião 

cardíaco, o cardiologista clínico ou o cardiologista intervencionista 

a acreditar que não exista equivalência entre os dois 

procedimentos propostos (cirurgia de revascularização miocárdica 

ou procedimento híbrido). 

 Gravidez ou intenção de engravidar. 

 Comorbidades não cardiológicas com expectativa de vida menor 

que um ano. 

 Participação em outros protocolos de pesquisa que não atingiram 

ainda o desfecho primário. 

 Doença aterosclerótica coronária uniarterial ou multiarterial sem 

lesão na artéria descendente anterior ou sem indicação para 

tratamento cirúrgico. 

 Recusa a assinar o termo de consentimento do protocolo em 

estudo. 
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Os pacientes elegíveis foram informados a respeito da indicação 

cirúrgica e do estudo com possibilidade da realizar a revascularização 

miocárdica híbrida programada. Foram alertados sobre os prováveis benefícios 

e riscos dessa técnica, além da eventual necessidade de se converter para a 

CRM clássica. Incluídos somente mediante assinatura de termo de 

consentimento. 

Os pacientes incluídos foram, então, randomizados para tratamento 

com revascularização miocárdica híbrida programada (40 pacientes) ou com 

cirurgia de revascularização miocárdica (20 pacientes).  

 

 

 
3.3 Tratamento dos pacientes 

 

O tratamento de todos os pacientes incluídos no estudo, 

independentemente do grupo para o qual foram alocados, constou de: 

- Avaliação pré-operatória: exames laboratoriais, radiografia de 

tórax, eletrocardiograma de 12 derivações e ecocardiografia 

transtorácica bidimensional. Pacientes com idade superior a 60 

anos, com sopro carotídeo ou com lesão no tronco da coronária 

esquerda deveriam ser submetidos a ultrassonografia com doppler 

de carótidas para rastreamento de doença carotídea. Os pacientes 

com estenose carotídea importante ≥ 80% deveriam ser 

submetidos a tratamento, conforme rotina do centro do estudo.  
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- Medicações pré-operatórias: não havendo contraindicações, todos 

os pacientes deveriam estar em uso de ácido acetilsalicílico, sendo 

altamente recomendável a utilização de estatinas e medicações 

anti-hipertensivas previamente à abordagem cirúrgica. Para 

pacientes em uso de antiplaquetários, como ticagrelor, clopidogrel 

ou prasugrel, estes medicamentos foram suspensos e os 

procedimentos adiados por 3, 5 ou 7 dias, respectivamente. O uso 

de betabloqueadores foi recomendado para a prevenção de 

fibrilação atrial pós-operatória e a amiodarona pôde ser 

considerada alternativa para aqueles com contraindicação ao uso 

dessa classe medicamentosa. Os inibidores da enzima conversora 

da angiotensina foram descontinuados antes do procedimento 

cirúrgico, para que não estivessem mais efetivos no momento do 

tratamento invasivo. 

- Momento do procedimento: todos os pacientes receberam o 

tratamento designado em até duas semanas após a randomização. 

Os procedimentos intervencionistas foram realizados de forma 

eletiva, após a randomização. Em caso de necessidade de cirurgia 

de revascularização miocárdica de emergência ou intervenção 

coronária percutânea de urgência após a randomização, enquanto 

os pacientes aguardavam pelo tratamento designado, foi 

considerado como evento adverso, mesmo se as lesões tratadas 

fossem as mesmas visualizadas no cateterismo cardíaco anterior. 
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3.3.1   Grupo revascularização miocárdica híbrida 

 

O tratamento dos pacientes randomizados para o grupo tratamento 

híbrido foi dividido em dois passos: 1) revascularização cirúrgica da artéria DA 

com enxerto de ATIE e 2) ICP das lesões remanescentes com stent(s) 

farmacológico(s) Promus Element Plus®. 

O primeiro procedimento foi a etapa cirúrgica, realizada sob anestesia 

geral, sem CEC, por meio de esternotomia parcial inferior em “L” invertido, 

limitado ao terceiro espaço intercostal esquerdo total, dissecção da ATIE entre 

o segundo e sexto espaços intercostais e anastomose com a artéria DA. Ao 

final da anastomose coronariana, a perviedade da ATIE foi avaliada pelo uso 

da fluxometria. Em todos os casos foi utilizado estabilizador cardíaco, conforme 

a prática descrita da instituição9  

Após a revascularização cirúrgica da artéria DA, após a extubação, 

retirada do(s) dreno(s) torácico(s) e estabilização clínica, ainda na mesma 

hospitalização,  preferencialmente até o terceiro dia após a cirurgia, os 

pacientes foram encaminhados para o laboratório de hemodinâmica para a 

realização da ICP com stent(s) da(s) outra(s) artéria(s) coronária(s) 

comprometida(s). A abordagem percutânea poderia ser realizada de forma 

estagiada, no entanto todas ocorreram em apenas um procedimento.  

A técnica da angioplastia, bem como o sítio de acesso vascular e a 

forma de hemostasia foram decididas a critério dos cardiologistas 

intervencionistas e das práticas da instituição.  

Apenas o stent farmacológico Promus Element Plus®, eluidor de 

everolímus, foi utilizado. As seguintes técnicas foram altamente 
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recomendáveis: pré-dilatação das lesões com balão ou outros dispositivos, 

seleção do diâmetro do stent de acordo com o diâmetro distal do vaso de 

referência, pós-dilatação adicional, utilizando balões não complacentes. Foi 

permitido o uso de reserva de fluxo fracionada e ultrassom intracoronário 

durante o procedimento, para guiar a intervenção e a otimização do implante 

dos stents.  

As seguintes medicações foram obrigatoriamente utilizadas antes do 

procedimento, em adição ao ácido acetilsalicílico (100 mg): 

1. Clopidogrel (300 mg, se prescrito até 12h do procedimento, ou 

600 mg, se prescrito até 6 horas antes). 

2. Prasugrel 60 mg (> 1 hora antes da ICP). 

3. Ticagrelor 180 mg (> 1 hora antes da ICP). 

Mesmo para os pacientes que utilizaram previamente uma dessas 

medicações, houve necessidade de dose de ataque, adotando-as de forma 

contínua após a intervenção nos seguintes moldes: 

1. Clopidogrel 75 mg / dia. 

2. Prasugrel 10 mg / dia. 

3. Ticagrelor 90 mg 12/12h. 

 

A droga de escolha foi utilizada por um período mínimo de um ano, e 

recomendada sua manutenção no período do estudo, na ausência de 

contraindicações ou complicações decorrentes de seu uso. Sua interrupção foi 

indicada apenas em casos de absoluta necessidade como sangramentos 

maiores, traumas ou procedimentos cirúrgicos, quando fosse imprescindível a 

suspensão de antiplaquetários. O uso de medicações anticoagulantes durante 



Métodos  

 

40 

o procedimento foi permitido e o tipo de medicação decidido a critério da 

equipe de cardiologistas clínicos e intervencionistas. Inibidores da glicoproteína 

IIb/IIIa puderam ser utilizados, principalmente em pacientes com alta carga de 

trombos ou com complicações trombóticas ou isquêmicas durante o 

procedimento, porém seu uso não foi recomendado. 

Foi considerado sucesso angiográfico da ICP o implante de stent com 

estenose em diâmetro intrastent final <20% na ausência de lesões residuais 

>30% nas bordas, dissecções, trombo ou comprometimento significativo de 

ramo lateral importante e com fluxo anterógrado normal TIMI III (análise 

visual).38 

 

 
3.3.2 Grupo revascularização miocárdica convencional 

 

Os procedimentos foram realizados sob anestesia geral, esternotomia 

mediana e revascularização completa do miocárdio com CEC. A proteção 

miocárdica utilizada foi a cardioplegia sanguínea anterógrada, fria e 

intermitente em todos os pacientes. Estabilizadores regionais da artéria 

coronária foram utilizados para facilitar a anastomose coronária com o coração 

batendo. Após o procedimento, os enxertos foram avaliados com o auxílio da 

fluxometria. Em todos os pacientes, a ATIE foi utilizada como enxerto para a 

artéria DA. Para a revascularização dos territórios adjacentes das artérias 

coronária direita e circunflexa, foram utilizados predominantemente enxertos 

com veia de safena e, ou a artéria torácica interna direita (ATID). Após os 

procedimentos, os pacientes foram encaminhados para recuperação na 

unidade de terapia intensiva pós-operatória. 
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- Cuidados pós-operatórios 

 

Os pacientes foram encaminhados para a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) pós-operatória, ainda sob efeito anestésico, entubados e com 

ventilação mecânica assistida, seguindo a rotina habitual da instituição. 

Na UTI pós-operatória, os pacientes foram extubados assim que as 

drogas anestésicas foram metabolizadas e houve recuperação do nível de 

consciência. Nesse período, foram observadas possíveis complicações 

hemorrágicas, neurológicas, pulmonares, renais, infecciosas, assim como 

arritmias e baixo débito cardíaco. 

A avaliação de isquemia miocárdica perioperatória seguiu a rotina do 

serviço, com a dosagem de isoenzimas creatinina quinase (CPK), da sua 

fração MB massa (CK-MB massa) e da troponina I de 6 h em 6 horas no pós-

operatório imediato e nos dias subsequentes, somente quando necessário, 

além do eletrocardiograma realizado diariamente. 

Após apresentarem estabilidade hemodinâmica, na ausência de 

complicações, os pacientes receberam alta da UTI para a unidade de 

internação, onde tiveram seus parâmetros clínicos otimizados, para posterior 

alta hospitalar, assim que possível. 

 

- Acompanhamento clínico pós-operatório 

 

Após a alta hospitalar, os pacientes foram encaminhados ao 

ambulatório do Instituto do Coração (InCor) para seguimento clínico. Os 
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mesmos tiveram acompanhamento por meio de consulta médica em 30, 180, 

365, 730, 1.095 e 1460 (± 7) dias do procedimento cirúrgico, objetivando a 

ocorrência de eventos, como recidiva da angina, IAM, necessidade de nova 

revascularização, reoperação, AVC ou óbito. 

O tratamento clínico pós-operatório foi otimizado e baseado em 

evidências científicas, aplicado igualmente nos dois grupos. A Tabela 2 ilustra 

os objetivos do tratamento dos fatores de risco e prevenção secundária. 
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Tabela 2 - Metas terapêuticas 
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A análise dos dados constou, inicialmente, da descrição dos dois 

grupos de pacientes randomizados quanto às características populacionais, 

grau de insuficiência coronária, procedimento cirúrgico realizado e 

características dos procedimentos executados, complicações no intra e pós-

operatório, e ocorrência de eventos cardíacos e adversos em 30, 180, 365, 

730,1.095 e 1460 (± 7) dias. Para tanto, os dados quantitativos foram 

analisados quanto à distribuição normal com o teste de Kolmogorov-Smirnov e 

foram resumidos por intermédio da média e desvio padrão (DP) ou mediana e 

intervalo interquartílico (IQ). Para os dados qualitativos, foram construídas 

tabelas de frequências absolutas e relativas. Os dois grupos foram comparados 

conforme o princípio de intenção de tratar. As variáveis categóricas foram 

comparadas utilizando o teste qui-quadrado ou teste de Fisher ou teste da 

razão da verossimilhança e as variáveis contínuas pelo teste t de Student ou 

teste de Mann-Whitney. Para estimar a probabilidade de evolução livre de 

eventos cardíacos ou probabilidade de sobrevida ao longo do tempo, optou-se 

pelo método de Kaplan-Meier. Os eventos dependentes de tempo foram 

comparados por modelos de Cox (Cox Hazard Models) ou teste log-rank. Para 

a análise estatística também se usou o nível descritivo de probabilidade (valor 

p).  
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Entre agosto de 2014 e outubro de 2018, 1.525 pacientes foram 

encaminhados para CRM no InCor. Destes, 60 preencheram todos os critérios 

de inclusão deste trabalho, não apresentaram critérios de exclusão, assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido e foram incluídos no estudo, 

sendo randomizados numa razão 2:1, para revascularização miocárdica híbrida 

(n = 40) e cirurgia de revascularização miocárdica (n = 20). 

 

Figura 1 - Fluxograma do estudo 
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Não houve perdas de seguimento ou desvios de protocolo durante o 

estudo. O tempo médio de acompanhamento clínico dos pacientes foi de 802 ± 

500 dias (mediana e intervalo interquartílico 895 [361 – 1148]), sem diferença 

estatística na distribuição dos tempos entre os grupos.   

Os dados demográficos e as características clínicas da população 

estudada foram semelhantes entre os dois grupos e encontram-se na tabela 3. 

A idade mediana dos pacientes no grupo híbrido foi 60 anos (IQ 55 - 67) e 59 

anos (IQ 54 - 71), no grupo cirúrgico. A grande maioria dos pacientes era do 

sexo masculino, sendo 75% no grupo híbrido e 90% no grupo de cirurgia, 

p=0,422, com elevada incidência de sobrepeso (índice de massa corporal [IMC] 

28 kg/m2 ± 3,1 kg/m2 vs. 27,7 kg/m2 ± 3,9 kg/m2, respectivamente, p=0,736). 

Observou-se, também, prevalência de dislipidemia e diabetes mellitus, sendo 

97,5% no grupo híbrido vs. 100% no grupo de cirurgia, p = 1,0 e 35% vs. 50%; 

p=0,355, respectivamente. O grupo controle (cirúrgico) apresentou prevalência 

de insuficiência arterial periférica crônica quando comparado com o grupo 

híbrido, 20% vs. 2,5%, p=0,038. Ambos os grupos apresentaram prevalência 

de tabagismo ativo ou prévio (65% no grupo híbrido vs. 55% no grupo cirúrgico, 

p=0,225); no entanto, com baixas taxas de doença pulmonar obstrutiva crônica 

diagnosticada, 12% vs. 15%, respectivamente, p = 1,0. Em geral, a população 

apresentou função ventricular esquerda (fração de ejeção) preservada, sendo a 

mediana de 61% (IQ 55% - 66%) no grupo híbrido vs. 60% (IQ 56% - 59%) no 

grupo cirúrgico, p=0,735. Não houve diferença estatisticamente significativa 
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entre os grupos em relação à terapêutica medicamentosa pré-inclusão no 

estudo. 

As populações apresentaram quadro clínicos semelhantes, na maioria, 

angina estável, 85% no grupo híbrido e 90% no grupo cirúrgico, p = 0,707; 

apenas 7,5% vs. 0%, p=0,544 de angina instável, e 5% vs. 10%, p=0,595 de 

infarto agudo do miocárdio, respectivamente.  

A estratificação de risco pré-operatório evidenciou que a população 

geral apresentava baixo risco cirúrgico tanto pelo EuroScore II quanto pela 

Society of Thoracic Surgeons (STS) em relação a mortalidade e 

morbimortalidade, tanto no grupo híbrido quanto no grupo cirúrgico, 

representados, respectivamente, por 1,0% (IQ 0,69% - 1,4%) vs. 1,06% (IQ 

0,88% - 1,58%, p=0,380); 0,55% (IQ 0,36% - 0,97%) vs. 0,68% (IQ 0,48% - 

0,9%), p=0,452; 7,65% (IQ 6,46% - 11,72%, p=0,452) vs. 8,91% (IQ 7,08% - 

12,03%), p=0,480. Em contrapartida, o escore SYNTAX evidenciou que a 

complexidade angiográfica dos pacientes foi considerada de intermediária a 

elevada, sendo 28,3 ± 4,7 no grupo híbrido e 29 ± 4,3 no grupo cirúrgico, 

p=0,601. 
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Tabela 3 -  Características demográficas, clínicas e laboratoriais 
Variável RMH 

(n = 40) 
CRM 

(n = 20) 
P  

Idade (anos) (IQ) 60 
(55 - 67) 

59 
(54 - 71) 

0,869 * 

Sexo masculino 75% 90% 0,304 ** 

IMC (kg/m
2
), média (DP) 28 ± 3,1 27,7 ± 3,9 0,736 *** 

Dislipidemia 97,5% 100% 1,000 ** 

Diabetes mellitus 37,5% 50% 0,355 + 

Tabagismo   0,225 + 

Não tabagista 35% 45%   

Tabagismo atual 30% 10%   

Tabagismo prévio 35% 45%   

DPOC 12,5% 15% 1,000 ** 

IRC 7,5% 5% 1,000 ** 

IAM prévio 37,5% 20% 0,170 + 

Doença neurológica 0% 10% 0,107 ** 

IAPC 2,5% 20% 0,038 ** 

FEVE (IQ) 61% 
(55% - 66%) 

60% 
(56% - 69%) 

0,735 * 

Medicações     

AAS 95% 95% 1,000 ** 

Estatinas 97,5% 100% 1,000 ** 

iECA 45% 50% 0,714 + 

BRA 40% 35% 0,707 + 

Betabloqueadores 87,5% 80% 0,464 ** 

Nitrato 47,5% 40% 0,582 + 

Bloq canais cálcio 30% 25% 0,685 + 

Clopidogrel 12,5% 35% 0,083 ** 

Hipoglicemiantes orais 32,5% 50% 0,189 + 

Insulina 7,5% 10% 1,000 ** 

Apresentação clínica     

Angina estável 85% 90% 0,707 ** 

Classe funcional   0,366 ++ 

CCS 1 2,9% 0%   

CCS 2 44,1% 61,1%   

CCS 3 52,8% 38,9%   

Angina instável 7,5% 0% 0,544 ** 

IAM 5% 10% 0,595 ** 

EuroScoreII (IQ) 1% 
(0,69% - 1,4%) 

1,06% 
(0,88% - 1,58%) 

0,380 * 

STS mortalidade (IQ) 0,55% 
(0,36% - 0,97%) 

0,68% 
(0,48% - 0,9%) 

0,452 * 

STS morbimortalidade (IQ) 7,65% 
(6,46% - 11,72%) 

8,91% 
(7,08% - 12,03%) 

0,480 * 

Escore SYNTAX ± DP 28,3 ± 4,7 29 ± 4,3 0,601 *** 

* Teste de Mann-Whitney; ** Teste exato de Fisher; *** Teste t-Student; + Teste qui- quadrado de Pearson; ++ Teste 
razão de verossimilhança. IQ = intervalo interquartílico; DP = desvio padrão; RMH = revascularização miocárdica 
híbrida; CRM = cirurgia de revascularização miocárdica convencional; DPOC = doença pulmonar obstrutiva 
crônica; IRC = insuficiência renal crônica; IAM = infarto agudo do miocárdio; IAPC = insuficiência arterial periférica 
crônica; FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AAS = ácido acetilsalicílico; iECA = inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina; BRA = bloqueadores do receptor da angiotensina; CCS = Canadian Cardiovascular 
Society; STS = Society of Thoracic Surgeons. 
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Em relação aos procedimentos terapêuticos, 100% dos pacientes 

foram submetidos à estratégia previamente planejada pela equipe cardíaca. A 

totalidade dos pacientes do grupo cirúrgico teve acesso por esternotomia 

mediana e CEC, com tempo médio de 82 min ± 16,9 minutos, além da 

anastomose da ATIE com a artéria DA (tabela 4). A revascularização completa 

foi realizada em todos os pacientes, sendo que 20% receberam enxertos por 

meio da ATID e 85%, enxertos venosos com ponte de safena. Em relação ao 

tempo de cirurgia, houve diminuição significativa no grupo híbrido quando 

comparado ao grupo controle, mediana: 130 min [IQ 120 - 140] vs. 260 min [IQ 

240 - 274], p<0,001, assim como no tempo de anestesia, mediana: 210 min [IQ 

200 - 238] vs. 360 min [IQ 343 - 360], p<0,001, respectivamente. Após quarenta e 

oito horas da cirurgia houve maior débito sanguíneo pelo dreno torácico no 

grupo cirúrgico (mediana: 478 mL [IQ 431 - 629]) em relação ao grupo híbrido 

(mediana: 350 mL [IQ 250 - 510]), p=0,009. Essa drenagem refletiu maiores 

valores de hematócrito e de hemoglobina no grupo híbrido (valor mínimo de 

hemoglobina [média±DP]: 12 g/dL ± 1,7 g/dL vs. 10,4 g/dL ± 1,6 g/dL, 

respectivamente, p=0,001 e valor mínimo de hematócrito [média±DP]: 36% ± 

4,7% vs 31,5% ± 4,4, p=0,001); no entanto, sem refletir maior incidência de 

hemotransfusão no grupo controle.  Em relação à avaliação de isquemia 

miocárdica pós-operatória, houve menor elevação dos marcadores de necrose 

miocárdica no grupo híbrido em comparação ao grupo cirúrgico (CPK mediana: 

586 U/L [IQ 428 - 816] vs. 2.286 U/L [IQ 894 - 4665], respectivamente, p<0,001; 

pico de CK-MB mediana: 4 ng/mL [IQ 3 - 9] vs. 33 ng/mL [IQ 17-50], 

respectivamente, p<0,001; e pico de troponina I mediana: 0,59 ng/mL [IQ 0,23 - 

1,39] vs. 7,6 ng/mL [IQ 4,35 - 9,73], respectivamente, p<0,001).  
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Tabela 4 - Características dos procedimentos cirúrgicos 

Variável 
RMH 

(n = 40) 
CRM 

(n = 20) 
P  

Tipo de incisão cirúrgica   <0,001 ++ 

Minitoracotomia 5% 0%   

Esternotomia parcial 95% 0%   

Esternotomia total 0% 100%   

Uso de CEC 0% 100% <0,001 + 

Tempo CEC (min)  82,6 ± 16,9   

Territórios revascularizados   <0,001 ++ 

1 território 100% 0%   

2 territórios 0% 15%   

3 ou mais territórios 0% 85%   

Revascularização completa 0% 100% <0,001 + 

Número de Enxertos   <0,001 ++ 

1 enxerto 100% 0%   

2 enxertos 0% 15%   

3 ou mais enxertos 0% 85%   

Enxertos realizados     

ATIE 100% 100% -  

ATID 0% 20% <0,001 ** 

1 PVS 0% 85% <0,001 + 

2 PVS 0% 75% <0,001 + 

3 PVS 0% 10% 0,107 ** 

Tempo cirurgia (min) 130 260 
<0,001 * 

mediana (IQ) (120 - 140) (240 - 274) 

Tempo anestesia (min) 210 360 
<0,001 * 

mediana (IQ) (200 - 238) (343 - 360) 

Drenagem torácica 24h (mL) 225 290 
0,029 * 

mediana (IQ) (150 - 315) (250 - 350) 

Drenagem torácica 48h (mL) 350 478 
0,009 * 

mediana (IQ) (250 - 510) (431 - 629) 

Drogas vasoativas     

Intraoperatório 70% 90% 0,112 ** 

Pós-operatório 80% 100% 0,043 ** 

Nitroglicerina ou nitroprussiato     

Intraoperatório 62,5% 100% 0,002 + 

Pós-operatório 72,5% 90% 0,186 ** 

Balão intra-aórtico 0% 5% 0,333 ** 

Pico CPK (ng/mL) 586 2286 
<0,001 * 

mediana (IQ) (428 - 816) (894 - 4665) 

Pico CK-MB (ng/mL) 4 33 
<0,001 * 

mediana (IQ) (3 - 9) (17 - 50) 

Pico Troponina I (ng/mL) mediana 
(IQ) 

0,59 
(0,23 - 1,39) 

7,6 
(4,35 - 9,73) 

<0,001 * 

Menor valor Ht (%), média (DP) 36 ± 4,7 31,5 ± 4,4 0,001 *** 

Menor valor Hb (g/dL), média (DP) 12 ± 1,7 10,4 ± 1,6 0,001 *** 

* Teste de Mann-Whitney; ** Teste exato de Fisher; *** Teste t-Student; + Teste qui-quadrado de 
Pearson; ++ Teste Razão de verossimilhança. CEC = circulação extracorpórea; ATIE = artéria 
torácica interna esquerda; ATID = artéria torácica interna direita; PVS = ponte de veia safena; CPK 
= creatinofosfoquinase; CK-MB = fração MB da creatinofosfoquinase; Ht = hematócrito; Hb = 
hemoglobina; IQ = intervalo interquartílico; DP = desvio padrão. 
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No grupo híbrido 95% dos pacientes foram submetidos à ICP. Dois 

pacientes evoluíram a óbito no pós-operatório imediato da cirurgia e não 

realizaram o segundo procedimento. O intervalo médio entre as etapas (cirurgia 

e ICP) foi quatro dias (IQ: 2-5). A terapia antiplaquetária dupla utilizada pela 

maioria dos pacientes foi a associação de aspirina com clopidogrel em 96% 

dos casos, sendo que a maioria (94,2%) recebeu a dose de ataque de 600 mg 

do tienopiridínico. A via de acesso preferencial foi a femoral, 68% vs. 32% da 

via radial, não foram utilizados seladores hemostáticos específicos, havendo 

apenas um paciente com hematoma em via de acesso. O número de stents 

utilizados encontram-se na tabela 5. Em relação ao tipo de contraste, na 

maioria dos procedimentos foi utilizado o não iônico, com mediana de 250 mL 

(IQ: 150-300 mL), sem diferença entre os grupos híbrido e cirúrgico em relação 

à incidência de nefropatia induzida por contraste (7,5% vs. 5,0%, 

respectivamente, p=1,000).  
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Tabela 5 - Características da intervenção coronária percutânea 

Características da ICP RMH 
(n = 40) 

ICP proposta  

ICP 1 vaso 10,5% 

ICP 2 vasos 60,5% 

ICP 3 vasos 28,9% 

ICP completa 100% 

Acesso Vascular  

Femoral 68,4% 

Radial 31,6% 

Número de vasos tratados  

1 5,7% 

2 60% 

3 28,6% 

4 ou mais 5,8% 

Stents utilizados (média + desvio padrão) 2,92±1,49 

Clopidogrel  

Ataque prévio 96% 

Dose ataque 600mg 92,4% 

Dose ataque 300mg 7,6% 

Uso prévio de anticoagulantes 3,8% 

Tipo de contraste  

Iônico 92,4% 

Não-iônico 7,6% 

Volume de contraste (ml): mediana (IQ) 250 (150 - 300) 

Pico CPK pós ICP (U/L): mediana (IQ) 222 (97 - 354) 

Pico CK-MB pós ICP (ng/mL): mediana (IQ) 5 (2 - 10) 

Pico Troponina I pós ICP (ng/mL): mediana (IQ) 2 (0 - 3) 

ICP = Intervenção coronária percutânea; RMH = revascularização miocárdica híbrida; 
CPK =  creatinofosfoquinase; CK-MB =  fração MB da creatinofosfoquinase; IQ = intervalo 
interquartílico. 

 

 

Durante o período de acompanhamento do estudo, a incidência do 

desfecho primário foi 19,3% no grupo híbrido e 5,9% no grupo cirúrgico. Dois 

pacientes evoluíram a óbito no grupo híbrido logo após a primeira etapa 

cirúrgica, não sendo possível realizar a ICP. Um dos pacientes evoluiu com 

fibrilação ventricular não responsiva às manobras de ressuscitação na UTI. O 

segundo paciente apresentou quadro de IAM com supradesnivelamento do 

segmento ST em parede anterior, foi levado em caráter de emergência para o 
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centro cirúrgico, porém evoluiu com choque cardigênico e óbito. Ao avaliarmos 

individualmente os desfechos secundários (tabela 5), não observamos 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos revascularização híbrida 

vs. cirúrgica: taxa de mortalidade global (5% vs. 0%;), revascularização não 

programada (14,5% vs. 5,9%), IAM (12,5% vs. 5,9%), sem registro de AVC em 

qualquer dos grupos. No grupo híbrido houve um caso (2,5%) de trombose 

aguda de stent, um caso de lesão em ATIE (doze meses após o procedimento) 

e uma lesão pós-anastomose da artéria DA (dezoito meses), ambas tratadas 

com implante de stent farmacológico. No grupo cirúrgico houve uma oclusão 

sintomática de enxerto venoso e, em um caso, lesão em óstio de artéria torácia 

interna esquerda (tratatada com stent farmacológico), ambos no mesmo 

paciente, que apresentou quadro de IAM, quatro meses após o procedimento, 

sendo esse o único evento que compõe os desfechos primários no grupo 

cirúrgico em todo o período de acompanhamento clínico. Em relação aos 

eventos hemorrágicos, houve três episódios de sangramento no grupo híbrido 

(7,5%), dois desses relacionados à via de acesso da ICP e um sangramento 

tardio, com hemorragia vítrea (BARC 3A) e necessidade de interrupção do 

clopidogrel. No grupo cirúrgico houve apenas um sangramento (5%) com 

necessidade de revisão de hemostasia no centro cirúrgico (4A), dessa forma, 

não havendo diferença significativamente estatística em relação à incidência de 

sangramento entre os grupos. Episódios de fibrilação atrial no pós-operatório 

ocorreram em 12,5% dos pacientes do grupo híbrido vs. 5,0% do grupo 

cirúrgico, p=0,653. Em relação à taxa de infecção profunda de ferida operatória 

(mediastinite), houve um caso em cada grupo, sendo 2,5% no híbrido e 5% no 
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cirúrgico, p=1,0. O tempo de internação hospitalar foi semelhante, no grupo 

híbrido, oito dias [IQ 6 - 10] vs. sete dias [IQ 7 - 8] no grupo cirúrgico, p=0,755). 

 

Tabela 6 -  Desfechos clínicos em 30 dias, 1 ano e 2 anos 

 RMH 
(n = 40) 

CRM 
(n = 20) 

30 dias   
Mortalidade Global 5,0 0 

AVC 0 0 

Infarto Agudo do Miocárdio 10,0 0 

Revascularização não programada 7,6 0 
Lesão-alvo previamente tratada com ICP  2,6 NA 
Lesão-alvo previamente tratada cirurgia  2,6 0 
Lesão-alvo sem tratamento invasivo prévio 5,1 0 

Qualquer Evento 12,5 0 

1 ano   
Mortalidade Global 5,0 0,0 

AVC 0,0 0,0 

Infarto Agudo do Miocárdio 12,5 5,9 

Revascularização não programada 10,6 5,9 
Lesão-alvo previamente tratada com ICP  2,6 NA 
Lesão-alvo previamente tratada cirurgia  5,6 5,9 
Lesão-alvo sem tratamento invasivo prévio 5,1 0,0 

Qualquer Evento 15,4 5,9 

2 anos   
Mortalidade Global 5,0 0,0 

AVC 0,0 0,0 

Infarto Agudo do Miocárdio 12,5 5,9 

Revascularização não programada 14,5 5,9 
Lesão-alvo previamente tratada com ICP  2,6 NA 
Lesão-alvo previamente tratada cirurgia  9,5 5,9 
Lesão-alvo sem tratamento invasivo prévio 5,1 0,0 

Qualquer Evento 19,3 5,9 
CRM = Cirurgia de revascularização miocárdica convencional; NA = não se aplica; RMH = 
Revascularização miocárdica híbrida; ICP = Intervenção Coronária Percutânea. 
Os números são porcentagens estimadas pelo método de Kaplan-Meier. *Todas as comparações 
entre os dois grupos não apresentam diferença estatisticamente significativa. 
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Este estudo randomizado apresentou resultados semelhantes com a 

literatura disponível em relação a aspectos técnicos e desfechos clínicos da 

revascularização híbrida em pacientes com doença coronariana multiarterial 

complexa. Apesar de não haver diferença estatisticamente significativa entre as 

estratégias de tratamento em relação ao desfecho primário, é importante 

ressaltar que, numericamente, a incidência de eventos foi maior no grupo 

revascularização híbrida, com dois óbitos cardiovasculares imediatamente após 

a primeira etapa cirúrgica e uma trombose aguda de stent após a ICP, além de 

duas lesões na artéria torácica interna esquerda ao final de dois anos,  que 

foram tratadas de forma percutânea com implante de stents farmacológicos. 

Outro aspecto extremamente relevante é a baixa incidência de eventos no grupo 

cirurgia convencional, apenas 5,9% de desfecho primário e nenhum óbito em 

dois anos de acompanhamento clínico, o que impõe um comparador rígido e 

difícíl de ser alcançado com uma nova técnica.  

A técnica de revascularização híbrida une os benefícios da CRM 

minimamente invasiva à ICP, utilizando stents farmacológicos de segunda 

geração, com o objetivo de diminuir a incidência de eventos cardiovasculares em 

pacientes com DAC multiarterial complexa. Foi inicialmente descrita por Angelini 

et al. 25 e Mack et al.39, em 1996 e 1997, respectivamente, e incorporada em 

2011 nas diretrizes da American Heart Association (AHA)/American College of 

Cardiology (ACCF) updated guidelines for CABG surgery40. Por definição, a 

técnica utiliza a ATIE anastomosada com a artéria DA de forma minimamente 

invasiva e sem CEC, em associação com a ICP para revascularizar os territórios 
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das artérias circunflexa e coronária direita. A abordagem cirúrgica pode ser 

variável com assistência robótica e incisões cirúrgicas menores ou parciais.  

O racional do método híbrido é interessante, aplicando teoricamente o 

melhor das técnicas cirúrgicas e percutânea, com o objetivo de realizar 

revascularização completa e reduzir as taxas de eventos cardiovasculares 

maiores por meio de: 

 Eficácia em longo termo comprovada do enxerto ATIE–artéria DA (patência 

aproximada de 98% em dez anos), sem as potenciais desvantagens de tempo 

de CEC prolongada e de incisão torácica mediana total41-43. 

 Intervenção coronária percutânea pela utilização de stents farmacológicos de 

segunda geração, que provaram ser mais seguros e eficazes que os dispositivos 

de primeira geração44,45, e provavelmente apresentam resultados semelhantes 

ou melhores quando comparados com enxertos venosos de safena44. Estes 

apresentam maior incidência de processo aterosclerótico degenerativo e 

probabilidade de falência em longo prazo, com taxas de oclusão de enxerto de 

aproximadamente 20%, em 12 meses; 30%, em 10 anos; 70%, em 15 anos46-51.  

No entanto, variáveis individuais como complexidade angiográfica, 

presença ou não de diabetes mellitus, função ventricular esquerda, idade e 

estratificação de risco fazem com que médicos e também os pacientes 

individualizem suas decisões finais, apesar das evidências disponíveis na 

literatura.  

Idealmente, para ser submetido à técnica de revascularização híbrida, o 

paciente deve ser avaliado e tratado pela equipe multidisciplinar cardiológica 

institucional. Em associação, apresentar escores de estratificação de risco 

elevados para CRM convencional com esternotomia mediana e CEC e não ter 
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contraindicações para uso de terapia antiplaquetária dupla por tempo 

prolongado. A revascularização completa deve ser sempre o objetivo final dos 

procedimentos. Geralmente o paciente apresenta uma lesão considerada 

complexa em terço proximal de artéria DA (oclusão crônica, tortuosidade e 

calcificações), com leito distal adequado para anastomose da ATIE, associada a 

lesões em territórios de artéria coronária direita e circunflexa, passíveis de 

tratamento com ICP e implante de stents farmacológicos.  

Mesmo oferecendo todas essas possíveis vantagens, a técnica de 

revascularização híbrida não é muito frequente, sendo sua taxa de utilização de 

apenas 0,48% em relação a todos os procedimentos de revascularização 

miocárdica cirúrgica nos Estados Unidos da América52, e sem dados disponíveis 

na literatura sobre sua utilização no Brasil. As razões para essa baixa 

aplicabilidade são variáveis, principalmente pela necessidade de treinamento 

especializado e a curva de aprendizado dos cirurgiões em técnicas minimamente 

invasivas, além da pouca interação entre esses e os cardiologistas 

intervencionistas. Outros aspectos limitantes da revascularização híbrida são as 

questões técnicas, como logística e custo. Existe uma série de questionamentos 

relacionados ao local ideal de realização dos procedimentos, como salas 

cirúrgicas convencionais, laboratórios de hemodinâmica ou salas híbridas, além 

da forma de realização da revascularização, podendo ser estagiada (cirurgia ou 

ICP) ou em apenas um tempo (estudos observacionais não demonstraram 

superioridade de uma técnica sobre a outra em relação a desfechos clínicos)53. 

As diretrizes americanas de revascularização miocárdica recomendam a etapa 

cirúrgica primeiro. Aparentemente, a abordagem mais atrativa é a de cirurgia 

seguida de ICP em apenas um tempo, realizada em sala híbrida (não a 
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realizamos desta forma, pela indisponibilidade desse tipo de sala, no início do 

estudo). Os potenciais benefícios e desvantagens de cada técnica encontram-se 

na tabela 7. 
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Tabela 7- Características dos procedimentos de revascularização miocárdica 
híbrida 

MÉTODO HÍBRIDO VANTAGENS DESVANTAGENS 

1 TEMPO 

 ICP para outros territórios pode ser 

realizada com ADA protegida  

 Patência do enxerto ATIE-ADA pode ser 

checada na angiografia 

 Possibilidade de realizar novos enxertos 

em caso de falência no implante dos 

stents  

 Menor período de hospitalização e custo  

 Satisfação do paciente  

 

 Disponibilidade de sala híbrida 

 Maior risco de sangramento 

 Risco de nefropatia induzida 

por contraste 

 Maior risco de trombose de 

stent causada por resposta 

inflamatória decorrente do 

procedimento cirúrgico 

 Dependente de interação 

próxima entre as equipes de 

cardiologistas intervencionistas 

e cirurgiões cardíacos  

2 TEMPOS 

 

 Cirurgia 

primeiro 

 ICP segundo 

 Menor risco de sangramento durante 

a cirurgia pela não utilização de 

DAPT 

 Validação angiográfica do enxerto 

ATIE-ADA 

 Risco de eventos isquêmicos 

em territórios de ACD e ACX 

durante a etapa cirúrgica 

 Maior custo 

 Maior período de 

hospitalização 

2 TEMPOS 

 

 ICP primeiro 

 Cirurgia 

segundo 

 Útil em caso de síndromes 

coronarianas agudas quando a 

lesão culpada não for a ADA 

 Enxertos podem ser realizados em 

caso de falência da ICP 

 Maior risco de sangramento 

durante a cirurgia; 

 Maior risco de trombose dos 

stents causado por resposta 

inflamatória decorrente da 

cirurgia 

ICP = intervenção coronária percutânea; ADA = artéria descendente anterior; ACD = artéria coronária direita; 

ACX = artéria circunflexa; ATIE = artéria torácica interna esquerda: DAPT = terapia antiplaquetária dupla.  
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A literatura evidencia que aproximadamente 3.000 pacientes foram 

submetidos a procedimentos híbridos para a revascularização miocárdica, sendo 

a maioria em estudos retrospectivos e com análises pareadas em comparação à 

cirurgia de revascularização convencional54. Os resultados do presente estudo 

são condizentes com os da literatura atual disponível em relação a desfechos 

clínicos; no entanto, apresentamos uma coorte randomizada e com 

acompanhamento médio mais longo (802 dias), permitindo uma análise 

consistente também sobre a eficácia do procedimento híbrido. A primeira 

metanálise dedicada à avaliação dessa estratégia de tratamento foi publicada 

em 2014 e não evidenciou diferença estatisticamente significativa entre as 

técnicas de revascularização em relação a desfechos como mortalidade, infarto 

agudo do miocárdio e revascularização não planejada ao término de doze meses 

de acompanhamento clínico52, resultados condizentes com outra metanálise 

mais recente, que também evidenciou taxas de mortalidade semelhantes entre 

os grupos cirúrgico (1,8%) e híbrido (1,7%)55. Sardar et al.56, em metanálise mais 

robusta com dados de oito estudos (sete retrospectivos e um randomizado) e 

2.245 pacientes, não constataram diferença estatisticamente significativa em 

relação à incidência de eventos cardiovasculares maiores (morte, IAM e AVC) 

entre os grupos híbrido (3,6%) e cirúrgico (5,4%). Nesse mesmo estudo, em 

comparação à cirurgia, os pacientes submetidos à revascularização híbrida 

apresentaram taxas similares de mortalidade global (RC 0,85; IC95%: 0,38-

1,88), IAM (RC, 0,72; IC95%: 0,31-1,64), AVC (RC, 0,53; IC95%: 0,23-1,20) e 

nova revascularização (RC, 1,28; IC95%: 0,58-2,83). Panoulas et al.57 

publicaram, em 2015, dados interessantes evidenciando que a revascularização 
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híbrida em um tempo era a estratégia mais frequententemente adotada, com 

idade média de 60 anos, maioria de pacientes do sexo masculino, com diabetes 

mellitus e função ventricular esquerda preservada. De forma geral, a população 

incluída nos estudos apresentava estratificação de risco pelo EuroScore e STS 

mais baixa e perfil de complexidade angiográfica (escore SYNTAX), variando de 

intermediário a alto (22.3 a 33.5), com taxas de mortalidade não uniformes (0% a 

22.3% no grupo com escore SYNTAX mais elevado). Em nosso estudo, a 

mortalidade, ao final de dois anos de acompanhamento, foi 5% no grupo híbrido, 

sem óbito no grupo controle, com a população estratificada como de baixo risco 

cirúrgico pelo EuroScore e escore SYNTAX (média) de moderado a elevado, 

tanto no grupo híbrido quanto no cirúrgico, 1% [IQ 0,69%-1,4%] vs. 1,06% [IQ 

0,88%-1,58%] p=0,380 e 28,3 ± 4,7 vs. 29 ± 4,3 p=0,601, respectivamente. 

Leacche et al. 58 publicaram, em análise retrospectiva e não randomizada (trinta 

dias de acompanhamento clínico), a incidência de desfecho composto por 

mortalidade global, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e 

revascularização do vaso alvo entre pacientes submetidos à revascularização 

híbrida versus convencional, de acordo com a estratificação pelo EuroScore e 

pelo escore SYNTAX. A incidência do desfecho primário nos pacientes com 

ambos os escores elevados foi maior no grupo híbrido (30% vs. 5%; p=0,015), 

enquanto sobrevida livre de óbito foi maior nos pacientes submetidos à 

estratégia cirúrgica (100% vs. 77%; p=0.003). Da mesma forma, 

independentemente do valor do EuroScore, a taxa de mortalidade em pacientes 

com SYNTAX alto também foi elevada (22%). No entanto, os dados da literatura 

são controversos, já que Shen el al.59 não demonstraram diferença em 

mortalidade entre as estratégias quando o escore SYNTAX foi igual ou superior 
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a 30, em acompanhamento clínico de três anos. O mesmo autor revelou que, em 

relação à revascularização do vaso alvo, as taxas foram mais altas nos 

pacientes submetidos à estratégia híbrida em comparação à cirurgia 

convencional. Apenas dois estudos60,61 relataram acompanhamento 

angiográfico, com incidência de reestenose binária e trombose de stents de 9% 

a 13% e 2,2% a 3,7%, respectivamente, utilizando stents farmacológicos de 

primeira geração, dados semelhantes aos nossos, com taxas de 12,3% e 2,5% 

respectivamente. O estudo POL-MIDES (Prospective Randomized Pilot Study 

Evaluating the Safety and Efficacy of Hybrid Revascularization in Multivessel 

Coronary Artery Disease)62 foi o primeiro ensaio clínico randomizado publicado, 

comparando 200 pacientes consecutivos, submetidos à estratégia híbrida 

(cirurgia minimamente invasiva associada à ICP com stents farmacológicos de 

segunda geração) versus cirurgia de revascularização miocárdica convencional. 

Em termos de dados populacionais e características dos procedimentos, o POL-

MIDES se assemelha aos dados do presente estudo, com exceção da não 

obrigatoriedade de os pacientes apresentaram doença obstrutiva nos três 

territórios coronarianos, taxa considerável de conversão para cirurgia 

convencional (6,1%), do escore SYNTAX mais baixo e taxas de revascularização 

completa abaixo de 80%, além de insucesso nas angioplastias em 2% dos casos 

por dificuldades ténicas. No mais longo período de acompanhamento clínico já 

publicado (cinco anos), não houve diferença estatisticamente significativa em 

relação ao desfecho primário de mortalidade global (híbrido: 6,4% vs. cirúrgico: 

9,2%; p = 0,69), assim como IAM (4,3% vs. 7,2%; p = 0,30), revascularização 

não planejada (37,2% vs. 45,4%; p = 0,38) e AVC (2,1% vs. 4,1%; p = 0,35). É 

interessante destacar a incidência do desfecho composto de eventos 
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cardiovasculares maiores (45,2% vs. 53,4%; p = 0,39), elevada principalmente 

às custas de alta taxa de revascularização do vaso alvo que, apesar de não 

estatisticamente significativa, foi maior no grupo cirúrgico. 

Quanto aos desfechos secundários, no presente estudo, também não 

houve diferença estatisticamente significativa em relação à incidência de novos 

episódios de sangramento com necessidade de hemotransfusão e tempo de 

hospitalização, quando comparamos ambas as estratégias. Em contrapartida, a 

metanálise publicada por Sardar et al.56 apresentou resultados distintos, com 

menores de taxas de hemotransfusão (RC 0.29; IC95%: 0,14-0,59) e tempo de 

hospitalização (média -1,20 dias; IC95%: 1,52 para -0,88 dias) no grupo híbrido. 

Essa diferença na taxa de hemotransfusões provavelmente se deu pela 

característica conservadora e bem definida em relação a esse tema na UTI do 

InCor e publicada na literatura por Hajjar et al. 63,64. A questão do tempo de 

permanência hospitalar em nosso estudo não ter sido menor no grupo híbrido 

ocorreu, provavelmente, pelo fato de termos realizado os procedimentos de 

forma estagiada, e o tempo entre eles ter sido mais alto por motivos como 

manutenção dos drenos torácicos, elevações nos valores de creatinina e 

questões logísticas inerentes ao serviço. 

Os potenciais benefícios clínicos da revascularização miocárdica híbrida 

sobre a técnica cirúrgica convencional ainda não foram comprovados com dados 

robustos da literatura. Esta estratégia parece ser factível de realização em um 

subgrupo específico da população, embora existam aspectos técnicos e 

logísticos a esclarecer65-67. 

A principal limitação deste estudo piloto é o número baixo de pacientes 

incluídos, não permitindo que seus resultados sejam aplicados de forma 
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generalizada na população, mas somente como gerador de hipóteses. Questões 

como população ideal a ser selecionada para tratamento de revascularização 

híbrida e logísticas, principalmente a maneira de realizar essa estratégia são 

pontos cruciais para obtermos resultados mais consistentes e de possível 

translado para a prática clínica diária.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  Conclusão



Conclusão 69 

 

 

 
 
 
 

Nesse estudo piloto, a revascularização miocárdica híbrida (realizada em 

2 tempos distintos e com enxerto de artéria torácica interna esquerda por 

minitoracotomia) mostrou-se factível porém associada a taxas crescentes de 

eventos cardiovasculares adversos ao longo de 2 anos de seguimento, ao 

passo que o grupo controle, tratado com cirurgia tradicional, mostrou-se com 

baixa incidência de complicações maiores no mesmo período de tempo. Esses 

resultados sugerem a necessidade de futuros estudos que visem otimizar e 

melhor avaliar o desempenho clínico da abordagem híbrida de 

revascularização miocárdica. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B - Termo de Consentimento Live e Esclarecido 
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